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03 giảng viên dạy 

tiếng Anh

Về yêu cầu chung: Có chứng chỉ ngoại ngữ 2: Bậc 4

Về yêu cầu riêng: 

 01 giảng viên tại bộ 

môn tiếng Anh khối 

kỹ thuật

- Bộ môn tiếng Anh khối kỹ thuật: Thạc sĩ chuyên ngành tiếng 

Anh, sư phạm tiếng Anh;

- Ưu tiên có bằng tiến sĩ và tuổi < 35.

01 giảng viên tại bộ 

môn tiếng Anh 

chuyên nghiệp

- Bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp: Thạc sĩ chuyên ngành 

TESOL, TEFL, (applied) Linguistics, Education (TESOL/Second 

Language Acquistion/ Second Language Teaching majors);

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, sử dụng máy tính thành thạo.

01 giảng viên tại bộ 

môn tiếng Anh cơ sở

- Bộ môn tiếng Anh cơ sở: Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, 

giảng dạy tiếng Anh; Đại học loại khá trở lên; 

- Ưu tiên ứng viên có IELTS 7.5 trở lên hoặc tương đương; ưu 

tiên đại học loại Giỏi;

- Có kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng sư phạm và nghiên 

cứu khoa học.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2021

- Làm việc trong môi trường giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Được tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nước và quốc tế.

- Mức lương cạnh tranh.

- Được hưởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nước và chính sách đãi ngộ theo quy 

định của Trường.

- Được ưu tiên giao đề tài cấp Trường 

kinh phí từ 20-80 triệu (đối với Giảng 

viên - Tiến sỹ).

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo 

yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

VIỆN NGOẠI 

NGỮ

Lưu ý : Những ứng viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ 2 theo yêu cầu tuyển dụng, Trường sẽ tuyển làm việc dưới dạng hợp đồng lao động. Khi đã đủ chuẩn theo yêu cầu Trường sẽ xem xét 

thực hiện tuyển viên chức.


